
Uitnodiging verkenning ‘Veluws Taaiste’ 2019 op 21 september 

Net als vorig jaar nodigen we je graag uit voor de VWV verkenning van ‘Veluws Taaiste’ 2019. In het 

Kettingblad kon de gewijzigde datum niet meer worden doorgevoerd. Vandaar voor de zekerheid dit 

extra bericht. 

Sinds 2014 kent de MTB tocht van oktober de uitdagende 100 km afstand die in dat jaar werd 

gedoopt tot ‘Veluws Taaiste’. Dit jaar dus de 6e keer dat deze zal worden verreden. We rekenen weer 

op een mooie opkomst.  

Uit de evaluatie van vorig jaar werd duidelijk dat ‘Veluws Taaiste’ wel een tikkie taaier kon. Met 20 

graden en een lekker zonnetje werd het de deelnemers natuurlijk niet te moeilijk gemaakt. Maar 

toch, we hebben deze opmerkingen ter harte genomen en zijn aan de slag gegaan. Hierbij werden we 

geholpen door de aanleg van de vaste MTB route Harderwijk -  Ermelo. Om het nog iets spannender 

te maken hebben we delen van deze route ingebouwd en kan er op enkele plaatsen worden gekozen 

voor de ‘basis route’ of de ‘uitdagende route’. Een extra dimensie die Veluws Taaiste nóg 

aantrekkelijke maakt. 

Wat blijft is een tocht in een schitterende omgeving met veel afwisseling en met het inbouwen van 

de uitdagende lussen wordt het een serieus zware tocht voor de liefhebber. 

Omdat een flink aantal leden/vrijwilligers op 12 oktober zal assisteren bij de organisatie van de MTB 

tocht inclusief Veluws Taaiste en we iedereen de kans willen geven deze een keer ter rijden gaan we 

hem als vereniging verkennen. 

Op zaterdag 21 september kun je hem rijden. We starten 08:00 bij de Muzenhof. De totale afstand is 

100 km. Na ca. 60 km zullen we stoppen voor versterking en daarna de laatste lus van 40 km rijden. 

We rijden in een tempo dat iedereen aankan met het uitgangspunt: samen uit samen thuis. 

Wil je mee maar rijd je liever de 60 km dan kan dat makkelijk. Na de verzorging rijd je naar huis. We 

zijn dan bij of in de buurt van de Muzenhof. 

Ga je mee, stuur me even een berichtje voor de planning. 

Graag tot zaterdag 21 september en hartelijke groet, 

Jaap Verkerk 

jhv@telfort.nl 

06-51545814 
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